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ملخص
تسعى هذه الدراسة إىل إبراز ما خيتزنه الرتاث الصويف من منظومة أخالقية وقيم روحية قادرة
 وذلك من خالل الربط الوثيق بني القواعد،على خلق شروط للتجديد يف اخلطاب الديين واملمارسة الدينية
 بغية جتاوز اخلواء الروحي الذي تعانيه جل،األخالقية واألحوال الروحية وبني العبادات واملعامالت الدينية
 وكذا العمل على أتسيس خطاب ديين شامل كفيل ببناء إنسان مسلم مؤمن،اخلطاابت الدينية املتداولة
 وكذا ابتغاء تفعيل مبادئ املنهج الصويف اليت إبمكاهنا. يتصاحل ظاهره مع ابطنه،حمسن ومتفاعل مع عصره
 وذلك بنشر، وتسهم يف حتويل اخلطاب إىل سلوك عملي،أن ختفف من فوضى اخلطاابت التكفيية
.خطاب وسطي معتدل وأصيل قائم على مبادئ احملبة والسالم واإلحسان
. التجديد، الخطاب الديني، التصوف، الدين:الكلمات المفتاحية
Abstract
This study aims to highlighting both ethical system and education rules of
the sufi heritage which are able to create the necessary conditions for the renewal
of the religious discourse and religious practice through the close connection
between both ethical rules and spiritual conditions, and worship and Islamic transaction in order to bypass the spiritual emptiness present in most of the religious
discourses, and in order to set up a global religious discourse able to build a Muslim human, believer, improved and contemporary whose interior corresponds to
his appearance. Moreover, to set up the sufi's principals that limit the chaotic takfiri discourses and help to change the discourses to a behaviour in people's life and
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this through transmitting a moderate discourse based on both love and peace principals.
Key Words: religion, Sufism, Religious discourse, renew.

مقدمة

يعيش اإلسالم اليوم غربة كاليت نشأ فيها ،نظرا ملا يتلقاه من اهتامات برتوجيه للعنف والتطرف
واإلرهاب ،مما أدى إىل اكتساح ظاهرة اإلسالموفوبيا ،نتيجة تشويه اخلطاب الديين اإلسالمي من اخلارج
ومن الداخل؛ من اخلارج من طرف اإلعالم الغريب ،ومن الداخل من طرف بعض اخلطاابت الدينية املتطرفة
واملسيسة .يف ظل هذه الظروف ابت سؤال التجديد يف اخلطاب الديين سؤاال حتميا ،من أجل إعادة إحياء
ما انطمس من معامله ،وما مخد من أنواره ،ابلشكل الذي حيافظ فيه على قداسة النص الديين من جهة،
وميارس التجديد والعصرنة ملواكبة الواقع والتناغم مع عوامل الزمان واملكان واحلال من جهة أخرى ،ويكون
ابلصيغة اليت تؤدي إىل ترسيخ القيم اإلنسانية اليت تسهم يف مشل الناس وردم هوة اخلالف واالختالف بينهم
ال إىل تعميق الفراق والشقاق بينهم ،واليت تعزز قيم التسامح والعيش املشرتك اليت جاء هبا من أُرسل رمحة
للعاملني ﷺ.
وأكثر شيء انطفأ نوره يف اخلطاابت الدينية املعاصرة هو اجلانب الروحي والتفعيل السلوكي للحكم
الديين ،األمر الذي أدى إىل انتشار التدين الشكلي اخلاوي من الروح ،والتدين املتشدد املفرغ من القيم.
ُ
ولعلنا ال جنانب الصواب إذا اعتربان أن املنهج الصويف قادر على أن يسهم مسامهة جادة يف ذلك التجديد
املنشود ،الذي اجتهد السادة الصوفية على صياغته بشكل يتالقح فيه الظاهر مع الباطن ،حني جعلوا جتسيد
النص الديين سلوكيا يف عمق اهتماماهتم البحثية وبوؤوه مكاان عليا ،أتسياً ابلذي كان قرآان ميشي ﷺ .ومن
هنا أتيت أمهية هذا املوضوع.
وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز املسامهة اليت ميكن أن يقدمها التصوف منهجا وخطااب يف جمال
جتديد اخلطاب الديين ،ومدى قدرته على خلق شروط للتجديد يف هذا اجملال ،ويف املمارسة الدينية عموما،
وذلك من خالل تغليظ امليثاق بني القيم األخالقية واألحوال الروحية وبني املعتقدات والعبادات واملعامالت
الدينية ،من أجل جتاوز العقم الروحي والشلل األخالقي الذي انكب على جل اخلطاابت الدينية املتداولة.
وعليه تتمحور إشكالية الدراسة حول سؤال رئيسي مفاده :هل ميكن للمنهج الصويف حبقائقه املعرفية
ومقاصده األخالقية أن جيدد اخلطاب الديين وفق معطيات العصر؟
وتتم اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل أربعة حماور أساسية تشدها مقدمة وخامتة ،حياول احملور
األول ضبط أهم املصطلحات اليت تدور حوهلا الدراسة ،ويبني الثاين الوظائف اليت يستخدمها اخلطاب
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الصويف ويسعى إىل حتقيقها عند املتلقي ،ويناقش الثالث كيفية التوفيق بني األخالق الصوفية وبني
االعتقادات واألحكام الشرعية .ويتوخى احملور األخي إماطة اللثام عن دور التصوف يف روحنة اخلطاب
الديين وجتاوز اخلطاابت اإلقصائية.
أوال -ضبط المصطلحات

حيسن بنا بداية توضيح مدلوالت املصطلحات املركزية هلذا املقال ،وهي :التصوف ،التجديد،
اخلطاب الديين ،وجتديد اخلطاب الديين.
 -1التصوف

يُعترب مصطلح التصوف من أكثر املصطلحات إاثرة للجدل حول اشتقاقاته وتعريفاته ،ومل حيصل
إمجاع بني علماء الصوفية أنفسهم على تعريف واحد ،بل تعددت تعريفاهتم بتعدد التجارب الصوفية ،وكان
كل واحد منهم يعرب مبا وقع له ،حىت قال الشيخ زروق أهنا تربوا على األلفني تعريف مرجعها كلها إىل
1
"صدق التوجه إىل هللا تعاىل".
والتصوف يف حقيقته علم رابين ومعرفة وجودية وحقيقة كونية وممارسة حية ،مداره على صفاء القلب
والسريرة ،والعمل ابلعلم على وجه اإلخالص وصدق النية ،سلوكا إىل مراتب القرب والوصول والوالية،
ويشكل مدرسة إلعادة بناء اإلنسان من الداخل وربطه مبواله يف كل نية وفكر وقول وعلم وعمل ،فهو رابنية
اإلسالم اجلامعة بني الدين والدنيا ،واالرتقاء ابلبشرية والتسامي إىل مستوى اإلنسانية احلقيقية.
 -2الخطاب الديني

اخلطاب هو احملاورة واحملادثة بني طرفني ،ونسبته للدين يُراد هبا اخلطاب القائم على مرجعية دينية يف
كل بيان يُنشر للتعريف ابلدين اإلسالمي عقيدة،
خماطبته وأحكامه وبياانته .ونقصد ابخلطاب الديين هناُّ :
وشريعة ،وسلوكا ،عرب خمتلف الوسائط .ويتم طرح هذا اخلطاب من طرف العلماء والدعاة واألئمة واملنتمني
إىل املؤسسات الدينية ،سواء كان ذلك من خالل اخلطب أو احملاضرات أو التأليف أو الربامج اإلعالمية
األخرى ،أو خمتلف مواقع التواصل االجتماعي .ويندرج أيضا ضمن ذلك املناهج الدراسية الدينية يف املدارس
واملؤسسات واملراكز التعليمية واجلامعات الشرعية ،كما ميكن توسيع مفهوم اخلطاب الديين ليشمل النشاط
اإلسالمي ،والنشاط الدعوي ،وعمل اجلماعات اإلسالمية بشكل عام الفقهي منها والعلمي والدعوي
والرتبوي.

أحمد زروق ،قواعد التصوف ،ص.22

1
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 -3التجديد

التجديد يف اللغة :نقيض اخللق ،واخللق :هو القدمي ،والتجديد :هو تصيي الشيء جديدا،

2

فالتجديد لغواي يعين وجود شيء كان على حالة ما ،مث طرأ عليه ما غيه وأباله ،فإذا أُعيد إىل مثل حالته
3
األوىل اليت كان عليها قبل أن يصيبه البلى والتغيي كان ذلك جتديدا.
والتجديد اصطالحا :له تقريبا نفس املعىن اللغوي ،مضافا إليه ما تقتضيه طبيعة اإلضافة إىل الشرع
من مدلول خاص ومعىن جديد .وقد تعددت صيغ العلماء يف تعريف التجديد ،لكنها تصب يف ثالثة
جماالت هي:4
 اجملال األول :إحياء ما انطمس من معامل الدين ،والدعوة إىل العمل هبا :حيث يقولاملودودي" :اجملدد :هو كل من أحيا معامل الدين بعد طموسها ،وجدد حبله بعد انتقاضه".

5

 اجملال الثاين :دفع البدع واحملداثت وأهلها ،والعودة إىل السنة النبوية الصحيحة :يقولالقرضاوي" :ال يعين جتديد [الدين] إظهار طبعة جديدة منه ،بل يعين العودة به إىل حيث كان يف عهد
6
الرسول ﷺ وصحابته ومن تبعهم إبحسان".
 اجملال الثالث :تن زيل األحكام الشرعية على ما جي ّد من وقائع وأحداث ،ومعاجلتها انطالقامن الوحي :يقول الكاتب عمر عبيد حسنة" :ليس املراد ابالجتهاد والتجديد اإللغاء والتبديل وجتاوز النص،
وإمنا املراد :هو الفهم اجلديد القومي للنص ،فهماً يهدي املسلم ملعاجلة مشكالته وقضااي واقعه يف كل عصر
7
يعيشه ،معاجلة انبعة من هدي الوحي".
وابجلمع بني هذه اجملاالت الثالثة ،يكون مفهوم التجديد شرعا هو :إعادة إحياء وبعث ما اندرس
من الدين ،وختليصه من البدع والشوائب ،مع توثيق صلته ابلواقع املعاصر ومستجداته.
ويقول األستاذ الطيب برغوث عن التجديد" :هو متكني األمة من استعادة زمام املبادرة احلضارية يف
العامل كقوة توازن حمورية ،عرب إحكام صلتها من جديد بسنن اآلفاق واألنفس واهلداية ،اليت تتيح هلا املزيد من
8
الرتقي املعريف والروحي والسلوكي والعمراين".
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة جدد .والرازي ،مختار الصحاح ،مادة جدد.
بسطامي محمد سعيد ،مفهوم تجديد الدين ،ص.14
4
عدنان محمد أمامة ،التجديد في الفكر اإلسالمي ،ص.16
5
أبو العالء المودودي ،موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين والنهوض بهم ،ص13
6
يوسف القرضاوي ،من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ،ص.28
7
عمر عبيد حسنة ،االجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية ،ص.20
8
محمد مراح ،مفهوم التجديد في الفكر اإلسالمي( ،مقال).)1/48( ،
2
3
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وحيسن بنا هنا اإلشارة إىل وجوب التفريق بني التجديد والتجدد ،فليس كل متجدد جمدد فالتجدد
هو عبارة عن "التماس الوسائل ملساملة اجلاهلية ،وإعمال خلط جديد بني اإلسالم واجلاهلية" ،9مثل ما
نلمحه يف بعض أعمال من يدعي التنوير والتحديث ،فمثل هؤالء ال تكون مهمتهم جتديد الدين بل التجدد
يف الدين .أما التجديد فهو يف حقيقته "تنقية اإلسالم من كل جزء من أجزاء اجلاهلية ،مث العمل على إحيائه
خالصا حمضا على قدر اإلمكان" 10.ويقول األمي عبد القادر اجلزائري مشيا إىل التجديد الصويف للخطاب
الديين" :وأهل طريقنا رضي هللا عنهم ،ما ادعوا اإلتيان بشيء يف الدين جديد ،وإمنا ادعوا الفهم اجلديد يف
11
الدين التليد"
 -4مفهوم تجديد الخطاب الديني

ـزل ،فالوحي هو النص الشرعي املقدس الذي ال يقبل
البد وأن نفرق بني اخلطاب الديين والوحي املن
التجديد وال التبديل ،وأما اخلطاب الديين فهو يستند إىل الوحي يف كثي من احلاالت ،ويتمثل يف تلك القراءة
الواعية للنفس واآلخر والواقع ،القائمة على تقديس النص القرآين ،السالكة للهدي احملمدي ،والقادرة على
معاجلة أزمات الواقع حبلول شرعية.
ث ِِله ِذ ِه األ َُّمةه هع لهى رأْ ِس ُك ِل م ِ
ائة
اَلله يه ْب هع ُ
وليس التجديد بدعة ،بل يتأصل شرعا لقوله ﷺ« :إِ َّن ه
ّه
ه
هسنه ٍة هم ْن ُجي ِّد ُد هِلها ِدينه هها» ،12ف َذ َكر النيب صلى هللا عليه وسلم جتديد الدين نفسه ،واملراد به اخلطاب الديين،
فاحلديث يشي إىل أن جتديد اخلطاب الديين هو ضرورة بشرية وسنة إهلية ،لذا تتكرر على رأس كل مائة عام.
ولنجاح هذا التجديد ،جيب أن يقوم أساسا على النصوص الدينية واألسس العلمية وال خيرج عن
محاها ،وأن يتجاوز ضيق العصبية املذهبية واإلنية إىل سعة الدين وسعة اإلنسانية .وهذا ما ميكن أن جند له
منفسحا يف الفكر الصويف كما سينجلي الحقا.
ثانيا -وظائف الخطاب الصوفي

يستهدف اخلطاب الصويف ابلدرجة األوىل إصالح الباطن اإلنساين وتقوية املعاين الروحية فيه،
ابلشكل الذي تنعكس فيه أنوار ابطنه على ظاهره فيتصاحل ظاهره مع ابطنه ،ويتوازن جوهره مع مظهره ،ويتم
ذلك بعقد ابطن الشرع مع ظاهره .ويوظف اخلطاب الصويف ألجل حتقيق هدفه وظيفتني أساسيتني مها:
الوظيفة األخالقية ،والوظيفة الذوقية .وهي يف احلقيقة وظائف يستخدمها اخلطاب الصويف يف عمله ،ويف
نفس الوقت غاايت يسعى هذا اخلطاب لتحقيقها يف ذات املتلقي.
المودودي ،موجز تاريخ تجديد الدين ،ص.51
المرجع السابق ،ص.52
11
األمير عبد القادر ،المواقف ،تح :بكري.)33 /1( ،
12
رواه أبو داوود في سننه( ،رقم  )4291والطبراني في المعجم األوسط( ،رقم  ،)6527وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة (.)149
9
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 -1الوظيفة األخالقية

أهم مبدأ يقوم عليه اخلطاب الصويف هو تقومي األخالق ،استنادا لتعريف التصوف نفسه أبنه:
"الدخول يف كل خلق َسين ،واخلروج من كل خلق َدين 13".أو كما أمجعه ابن القيم  −بقوله" :أمجعت كلمة
الناطقني يف هذا العلم أن التصوف هو أخالق ،فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الصفا ...ومن زاد
عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين" 14.فاخللق هو قوام الدين إشارة إىل اختصاره ﷺ ملهمته النبوية كلها يف
تتميم مكارم األخالق.
فإذا كان اخللق هو قوام الدين ،فإن التصوف هو املمارسة احلية لذلك القوام ،ومنه فاهلدف األول
واآلخر للخطاب الصويف هو بناء اإلنسان األخالقي ،أو بعبارة عرفانية" :اإلنسان الكامل" 15الذي يتوافق
ظاهره مع ابطنه وسريرته مع عالنيته ،فيقول ما يفعل ويفعل ما يقول .وال يقتصر اخلطاب الصويف يف عمله
هذا –كمعظم اخلطاابت الدينية -على إلقاء املواعظ واالستشهاد عليها ابلنصوص الشرعية ،وإمنا يعمل على
تفعيل تلك األخالق وجتسيدها ،من خالل املمارسة احلية اليت يرعاها القدوة (الشيخ) ،وربطها مبقصدها
وغايتها املتمثلة يف حتقيق احملبة والقرب من هللا تعاىل ونيل رضاه ،وهذا ما نلمحه يف املنظومة الرتبوية الصوفية،
اليت نظمها أئمة التصوف وفق مجلة من األحوال واملقامات ،تعني السالك على التخلق ابألخالق احملمدية،
والتحقق ابلكماالت الرابنية.
فاألخالق اليت يؤكد على حتقيقها اخلطاب الصويف ليست عمال ظاهراي بقدر ما هي مسائل قلبية
حملها الروح أوالً قبل أن تظهر آاثرها على اجلوارح ،لذا كان أساس األخالق هنا هو التخلق أبخالق هللا
تعاىل .وحيرص اخلطاب الصويف على أن تكون عملية التخلق ذات بعدين :بُعد أفقي أي ختلق مع اخللق،
وبُعد عمودي أي ختلق مع احلق .فأما األول فبرتك مساوئ األخالق والتحلي مبحاسنها ،وأما الثاين فبااللتزام
ابألوامر وترك النواهي أتسيسا على مقام احملبة.
 -2الوظيفة الذوقية

ما مييز التجربة الصوفية أهنا ال تقتصر على اجلانب النظري ،بل تصر على تذوق األحكام اإلهلية،
من خالل التطبيق العملي واملمارسة الفعلية هلا أثناء السي يف مدارج السالكني والرتقي يف معارج القاصدين،
وذلك برتويض النفس وهتذيبها ابجملاهدات البدنية والرايضات الروحية ،والتدرج يف األحوال ،والتنزل يف
املقامات ،وختلية الباطن من رذائل النفس ،وحتليته بفضائل الروح ،حىت يصبح القلب مهيأً لتلقي أنوار القرب
واحملبة اإلهلية ،وهو ما يشي إليه قوله تعاىل﴿ :وأهسب هغ هع لهي ُكم نِعمه ظه ِ
اه هرةً هوهَب ِطنهةً﴾(لقمان )20:فالنعم
ه ْه ْ ْ ه ه ُ
سراج الدين الطوسي ،اللمع ،ص.45
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،ابن قيم الجوزية ،ج ،2ص.330 -329
15
تُعتبر الوظيفة األخالقية من وظائف اإلنسان الكامل في الفكر الصوفي إضافة إلى الوظيفة الوجودية والوظيفة المعرفية.
13
14
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الباطنة "هي إشارات ومواهب يتلقاها السالك يف سيه ،تكون له دافعا على مواصلة التقرب ،وزايدة يف
16
التعلق جبناب املوىل عز وجل ،ملا جيده من األنس والتلذذ مبناجاته ،وهو صريح اإلميان الذوقي".
والذوق مقام من مقامات املعرفة ابهلل تعاىل ،يكتشف من خالهلا السالك مجال احلق وجالله،
فيتصرف ابجلمال يف مواطن اجلمال ،وابجلالل يف مواطن اجلالل ،وحيصل ذلك عن االستغراق يف العمل
الشرعي ،ودوام التأمل يف التجليات اإلهلية ،والتزام األدب يف الظاهر والباطن ،وهبذا البعد الذوقي يتجاوز
اخلطاب الصويف النظر اجملرد يف استخالص معاين النصوص الشرعية ،فيسلك منهجا متكامال ،جيمع فيه بني
النظر العقلي كآلية إلدراك مقاصد الشرع ،والعمل الشرعي كوسيلة للتعمق يف خطاب الشارع ،والتجربة احلية
كمنهج للتحقق ابلكماالت اخلُلقية ،فيكتسب السالك معرفة كاملة ال تتحكم فيها أهواء النفس .واحلقيقة
أن هذا البعد الذوقي متأصل داخل اخلطاب الشرعي ،حيث يذكر ابن تيمية أن "استعمال لفظ الذوق يف
إدراك املالئم واملنافر كثي .وقال النيب ﷺ« :ثههالث من ُك َّن ِف ِيه وج هد ح هالوةه ا ِلميه ِ
ان» ...فوجود املؤمن
هْ
هه ه ه

حالوة اإلميان يف قلبه وذوق طعم اإلميان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد .وهذا الذوق أصحابه متفاوتون،
فالذي حيصل ألهل اإلميان عند جتريد توحيد قلوهبم إىل هللا وإقباهلم عليه دون سواه حبيث يكونون حنفاء له
خملصني له الدين ...وهو أمر ال يعرفه ابلذوق والوجد إال من له نصيب ،وما من مؤمن إال له منه
17
نصيب".
فالتفاعل القليب مع العقائد اإلميانية واألحكام الشرعية ،واستشعار األنس ابهلل تعاىل دون سواه ،من
عالمة الذوق الذي يوظفه اخلطاب الصويف وحيرص على إحيائه يف ابطن املتلقي ،ألجل تصحيح مساره
السلوكي .األمر الذي جيعل هذا اخلطاب يسعى إىل حتصيل أدق املعارف اليت ميكن أن يكتسبها اإلنسان،
وذلك من خالل معطيني اثنني:
األول :أن اخلطاب الصويف حيصن املعرفة الصوفية بعملية تطهيية للقلب ،ألن املعاين الصوفية احلقة،
حتصل بعد ختلية الباطن من النزوات النفسية ،وحتلية الباطن والظاهر ابألخالق احملمدية ،وجتليات األنوار
اَلله هويُ هع لِّ ُم ُك ُم َّ
الرابنية ﴿ .هواتَّ ُق وا َّ
اَللُ﴾ (البقرة )282 :فكلما تطهر القلب صقلت مرآته وجتلت عليها أنوار
املعارف.

اثنيا :أن طريق املعرفة الصوفية ليس هو النظر العقلي اجملرد ،وإمنا هو العمل القليب واجلوارحي املؤطر
إبشراف املرشد املريب (الشيخ) العارف الذي ليس فقط يدل السالك على الطريق ،بل يصحبه يف الطريق،
ويربط غايته ابحلقيقة الكربى سبحانه وتعاىل.
ربيعة سحنون وطارق العلمي ،منهج اإلمام الجنيد في السلوك وخصائص الممارسة الصوفية بالمغرب ،ص.43
أحمد ابن تيمية ،مجموع الفتاوى.)401 ،400 /10( ،
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ثالثا -التوفيق بين األخالق الصوفية وبين االعتقادات واألحكام الشرعية (العبادات والمعامالت)

وبعبارة أخرى التوفيق بني التصوف والعقيدة والفقه ،أو بني اإلحسان واإلميان واإلسالم .فاملتأمل يف
الرتاث الصويف يالحظ منذ الوهلة األوىل كيف عمل التصوف عرب التاريخ على إضفاء حيوية على اجلانب
الفحوي من املمارسة الدينية ،وذلك إبحداث يقظة على مستوى شعور املؤمن ،من شأهنا أن ُمتد العمل
التعبدي أبسباب التفاعل الداخلي والذوق الوجداين ،وذلك تقيُّدا ابألحكام الشرعية ،وعمال ابالجتهاد يف
األوامر اإلهلية ،والسنن النبوية ،حىت تصي تلك األحكام أوصافا ُخلُقية انطقة ،يغدو العبد حينها منوذجا
لسنة حية ،اقتداء بسيد الوجود الذي كان قرآان ميشي.
لشريعة ُمفعلة ،ونرباسا ُ
وقد اجتهد علماء التصوف منذ بداايته على التوفيق بني املمارسة اجلوانية واملمارسة الربانية للدين،
وبني املعرفة والذوق يف مناهجهم التعليمية والرتبوية املسماة ابلطرق الصوفية ،إدراكا منهم بضرورة وصل
اجلوانب العلمية ابلقيم األخالقية ،وربط األسباب املعرفية ابملقاصد الشرعية ،لذا كانوا يستفتحون كتبهم
ابلقاعدة النبوية" :إمنا األعمال ابلنيات" تلميحا منهم إىل مركزية الباطن الذي يفين الصويف حياته إلصالحه
وتزكيته .كما أهنم اجتهدوا أيضا على التوفيق بني التصوف والعقيدة والشريعة وعملوا على تصحيح مسار
هذه العلوم ،ويكفينا أن نلقي نظرة على أشهر الكتب الصوفية ،لندرك كيف تناولت هذه الكتب مباحث
العقيدة والشريعة (عبادة ومعاملة) وأضافوا إليها فقه القلوب والسلوك ،وأشاروا يف جمال العقيدة إىل لفتات
تسمو ابملؤمن من مقام التصديق إىل مقام الشهود ،كوحدة الشهود ،وجتليات األمساء احلسىن والصفات
اإلهلية ،واحلقيقة احملمدية ،وغيها من املباحث اليت يرى الصوفية أهنا روح العقيدة ونبضها .ولعل أبرز تصنيف
يف هذا السياق –إضافة إىل "الرعاية" للمحاسيب و"العلل" للحكيم الرتمذي وغيها -هو كتاب إحياء علوم
الدين لإلمام الغزايل الذي ميكن تصنيفه كأول مصنف يف جمال جتديد اخلطاب الديين؛ وكأن الغزايل أراد هبذا
العنوان إحياء علوم ميتة وسعى إىل نفث الروح فيها من خالل ربطها ابلتصوف الذي يكمل نقصها ويسد
ثغراهتا ويعمق النظر يف مقاصدها الكربى.
هذا وعلى عكس ما يُشاع عن الصوفية من حتللهم من الشريعة ،وأهنم يسمحون ابلقطيعة بني
السلوك الروحي واحلكم الشرعي إذا وصلوا إىل مقام اليقني ،فإن الوقوف على أشهر التصانيف الصوفية حييل
إىل عكس ذلك ،بل تدعوا إىل وجوب اجلمع والتوفيق بني العقيدة والشريعة والتصوف إىل حد التداخل
واالمتزاج ،فسيجوا الطريق الصويف اباللتزام ابلكتاب والسنة ،حىت قيل" :بداية الطريق بداية التمسك
ابلكتاب والسنة ،وهناية الطريق هناية التمسك ابلكتاب والسنة" .18وقال اإلمام اجلنيد  −مقولته املشهورة:
"من مل حيفظ القرآن ،ومل يكتب احلديث ،ال يُقتدى به يف هذا األمر؛ ألن علمنا هذا مقيد ابلكتاب
أبو طالب المكي ،قوت القلوب في معاملة المحبوب)30/1( ،
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والسنة" ،19وقال اإلمام القشيي  −يف رسالته" :الشريعة :أمر ابلتزام العبودية ،واحلقيقة :مشاهدة الربوبية،
فكل شريعة غي مؤيدة ابحلقيقة فغي مقبولة ،وكل حقيقة غي مقيدة ابلشريعة فغي مقبولة .فالشريعة جاءت
بتكليف اخللق ،واحلقيقة إنباء عن تصريف احلق .فالشريعة أن تعبده ،واحلقيقة أن تشهده .والشريعة قيام مبا
أمر ،واحلقيقة شهود ملا قضى وقدر وأخفى وأظهر ...واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إهنا وجبت أبمره،
واحلقيقة أيضا شريعة من حيث إن املعارف به سبحانه أيضا وجبت أبمره 20".وقال أبو حفص احلداد" :من
21
مل يزن أفعاله وأحواله يف كل وقت ابلكتاب والسنة ،ومل يتهم خواطره ،فال تعده يف ديوان الرجال".

لبت من احلق تعاىل أن جيعل يل نوراً
ويقول اجملاهد الصويف األمي عبد القادر اجلزائري " :−طَ ُ
أكشف به حىت أعرف ما آيت وما أذر .فقال يل يف احلني :ها هو ذا الكتاب والسنة .فانتبهت حينئذ لقوله
تعاىل ﴿ :قه ْد جاء ُكم ِمن َِّ
اَلل نُور هوكِتهاب ُمبِني ۞ يه ْه ِدي بِ ِه َّ
الس هالِم هوُُيْ ِر ُج ُه ْم ِم هن
ض هوانههُ ُسبُ هل َّ
اَللُ هم ِن اتَّ به هع ِر ْ
هه ْ ه
ات إِ هىل النُّوِر ِبِِ ْذنِِه وي ْه ِدي ِهم إِ هىل ِص ر ٍ
الظُّلُم ِ
اط ُم ْسته ِق ٍيم﴾ (املائدة .)16 ،15:فعرفت أن ال نور يرغب فيه
هه ْ
ه
ه
الراغبون مثل االستقامة على الكتاب والسنة ،ألنه تعاىل ضمن النجاة يف العمل هبما ،وما ضمنها يف العمل

ابلكشف 22".مث يستحضر قول أيب احلسن الشاذيل " :−إنه يرد علي الوارد فال أقبله إال بشاهدين عدلني،
23
ومها :الكتاب والسنة ...وإن طوق الشريعة ال يزول عن رقبة عارف وال مكاشف ما دام بدار التكليف".
وحيذر األمي من أدعياء التصوف فيقول" :وكل من ادعى أنه شم رائحة من طريق أهل هللا تعاىل ومل يزدد
24
للشرع تعظيما ،وللسنة اتباعا ،فهو مفرت كذاب".
وعليه فإن املنهج الصويف ال يفرق بني االعتقاد والشرع والسلوك األخالقي والروحي ،بل يرى أن
الدين يكتمل بتكامل هذه اجملاالت معا ،ويرتكز على التوفيق بني الشريعة واحلقيقة والطريقة ،واملزاوجة بني
العلم الشرعي والتحقق مبقاصده العليا ،وإىل ذلك تشي املقولة املعروفة اليت تُنسب إىل اإلمام مالك:− 25
26
"من تفقه ومل يتصوف فقد تفسق ،ومن تصوف ومل يتفقه فقد تزندق ،ومن مجع بينهما فقد حتقق".
فوظيفة علم التصوف هي بعث الروح يف جسد الدين ،ومراقبة القلب الذي هو حمل النظر اإلهلي ،من خالل
استحضار احلال يف االعتقاد والعبادة واملعاملة ،لذا يُسمى بعلم األحوال ،وهو ما أشار إليه سيد الوجود ﷺ
عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشيرية ،ص.80
عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشيرية ،ص.168
21
جالل الدين السيوطي ،تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ،ص.71
22
األمير عبد القادر ،المواقف.)62/1( ،
23
المرجع السابق.)62/1( ،
24
المرجع السابق.)39 /1( ،
25
من المستبعد أن يكون اإلمام مالك هو صاحب المقولة ،ألن مصطلح التصوف لم يكن معروفا في زمنه.
26
أحمد زروق ،قواعد التصوف ،ص.22
19
20
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ِ
ص هال ٍة هوهل ِصيَّ ٍام ،هوله ِك ْن بِ هش ْي ٍء هوقه هر ِيف قه ْلبِه» .27ويقول املودودي:
حني قال « :هما هسبه هق ُك ْم أهبُو به ْك ٍر بِ هكثْ هرة ه
ُمرت به على الوجه املطلوب
قمت مبا أ َ
"إن عالقة الفقه إمنا هي بظاهر عمل اإلنسان فقط ،وال ينظر إال هل َ
قمت فال هتمه حال قلبك وكيفيته ،أما الشيء الذي يتعلق ابلقلب ويبحث عن كيفيته فهو
أم ال؟ فإن َ
التصوف 28".أي أن التصوف هو الذي يهتم حبال القلب أثناء العبادة وأثناء االعتقاد أيضا.
فعلم العقائد حني حيدثنا مثال عن أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى ،فإنه حيدثنا على أهنا اعتبارات
ونسب جمردة تُضاف إىل هللا تعاىل ،ومنتهى البحث العقدي هو اإلثبات؛ أي إثبات أبن هلل تعاىل أمساء
وصفاات تليق جبالله ،وال يتجاوز إىل مقام تفعيل تلك األمساء يف السلوك اإلنساين .أما التجربة الصوفية فهي
متنح الذوق والشعور هبذه الصفات وجتعلها حقائق انطقة ،وأرواحا مشرقة ،تفيض على أصحاهبا أبنوارها،
وتكسوهم من فيض مجاهلا وجالهلا وكماهلا ،من خالل التنمذج هبا وحماولة جتسيدها يف سلوك اإلنسان ومجيع
تفصيل حياته ،وذلك وفق ثالث صالت وضعها الصوفية هي :التعلق ،والتخلق ،والتحقق؛ أي التعلق مبعىن
األمساء حباً وفهما وشوقا وذكرا ومراقبة ،والتخلق مبعانيها على قدر الطاقة البشرية حىت تشرق أنوارها ،مث
التحقق هبا حبيث يصي املؤمن متحققا ابالسم متمثال به ال يفارقه أبدا النتفاء أوصافه يف أوصاف اخلالق،
فيتقي املؤمن من مقام التصديق إىل مقام الشهود ،ومن مقام اإلميان إىل مقام اإلحسان ،فيعبد هللا كأنه يراه.
لذا قال اإلمام الشبلي " :−ما رأيت شيئا إال رأيت هللا" ،29فالصويف يشاهد تلك األمساء والصفات متجلية
يف كل ثنااي الكون ،فال يرى شيئا يف الكون إال ويرى صفة من صفات احلق حاضرة متجلية؛ فإذا رأى املاء
رأى امسه تعاىل القيوم ،وإذا رأى الشمس رأى امسه تعاىل النور وامسه الرزاق ،وإذا رأى أما حنوان رأى امسه
تعاىل الرمحان والرحيم ،وإذا رأى طهارة رأى امسه القدوس ،وإذا رأى وردة مجيلة رأى هللا اجلميل ،وإذا رأى
معلومات رأى العليم ...وقس على ذلك بقية األمساء.
كذلك ابلنسبة للفقه ،فإذا كان حيدثنا عن أحكام الصالة مثال ،وعن كيفية أدائها ظاهراي ،فإن
التصوف يؤكد على استحضار احلال أثناء هذه الصالة ،من خالل تالزم القلب واجلوارح ،أي الظاهر
والباطن ،لذا يسمى التصوف بعلم الباطن ،وعليه جند يف كتب القوم ككتاب الفتوحات املكية البن العريب أو
اإلحياء للغزايل أبوااب كاملة تتحدث عن أسرار العبادات وبواطنها؛ كأسرار الصالة ،وأسرار احلج ...وغيها
من العبادات .ويقول املودودي" :إن الفقه ال ينظر يف صالتك مثال إال هل أمتمت الوضوء على الوجه
الصحيح أم ال؟ وهل صليت مولياً وجهك شطر املسجد احلرام أم ال؟ وهل أديت أركان الصالة كلها أم
أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر األصول في معرفة أحاديث الرسول ،من قول بكر بن عبد هللا المزني(،رقم .)127
المودودي ،مبادئ اإلسالم ،ص.140
29
نيكلسون رينولد ،الصوفية في اإلسالم ،ص.63
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ال؟ ...فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صالتك حبكم الفقه .لكن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه
ت فيها إىل ربك أم ال؟ وهل جترد قلبك فيها عن مهوم
قلبك حني أدائك هذه الصالة من احلالة :هل أَنَ
ـب َ
الدنيا وشؤوهنا أم ال؟ وهل أنشأت فيك هذه الصالة خشية هللا واليقني بكونه خبيا بصيا وهل فعلت ابتغاء
30
ِ
صالهتههُ هع ِن ال هف ْح هش ِاء
وجهه األعلى وحده أم ال؟" وإىل ذلك نبهت احلديث الشريف « :هم ْن هملْ ته ْن ِهه ه

ص هال هة لههُ» ،31فالعربة مبا تثمره العبادة من حال قليب وسلوك أخالقي ،وليس جمرد فعل للجوارح.
هوالُْن هك ِر فه هال ه
وقل مثل ذلك يف بقية العبادات وكيف حيرص التصوف على تذوقها وروحنتها ،وجعلها حمطات لالتصال
والوصال والقرب من هللا جلت عظمته.
فبالفقه ينضبط الظاهر ،وابلتصوف ينضبط الباطن ،والفقه يصحح أعمال اجلوارح ،والتصوف
يصحح أعمال القلوب ،والفقه يوضح الطريق ،والتصوف هو زاد الطريق .والتصوف هو الذي يصحح مفهوم
العبادة ،ويضفي عليها املعاين الذوقية ،ألن مفهوم العبادة يتجاوز احلركات الظاهرة ،إىل التفاعل واملعايشة
والشوق للموىل عز وجل ،ابعتبار أن العبادات مواضع قرب ومواطن تلق لألفضال اإلهلية ،فرتتقي من
واجبات حتمية إىل أرحنا هبا اي بالل.
وكذلك ابلنسبة للمعامالت ،فإن التصوف حريص على أتسيسها على اآلداب والقيم الروحية،
وختلية القلوب عن الرذائل ،وحتليتها ابلفضائل ،ألن التصوف يف جوهره فكر نقدي أساسه النقد الذايت،
وهذا من شأنه أن جيعل الفرد متميزا بوعي كبي ابملسؤولية االجتماعية ،وابالتصاف ابلصدق يف كل أحواله،
لذا أرجع الشيخ زروق كل تعاريف التصوف إىل "صدق التوجه إىل هللا" .ومن هنا جند أبوااب كاملة يف كتب
القوم حول احلسد والعُجب والكرب واحلقد وحب املنزلة بني اخللق ...وغيها من أمراض القلوب املهلكات،
وكيفية التخلي عنها .كما جند يف املقابل أبوااب أخرى يف الصدق واحلياء واحملبة ،والفتوة ،والتواضع ...وغيها
من أعمال القلوب املنجيات وكيفية التحلي هبا ،وابكتمال التخلي والتحلي يتحقق التجلي أي يرتقي
السلوك إىل معرفة ،وتتحول القيم الصوفية إىل قيم إنسانية قابلة للتعميم يف كل جمتمع إنساين مبا هو كذلك.
وعليه فإن علم التصوف يرتبط ابإلنسان من حيث إنسانيته ،وابلتايل ال ميكن االستغناء عنه ألنه طلب
للكمال ،وترك الكمال هو توجه حنو الدنو واالحندار.
فمنهج التصوف إذن ،يتصل بكل تفاصيل الواقع واحلياة الدينية والدنيوية ،وهذا من شأنه ختليق
احلياة العامة ومنذجتها ،خاصة بعد أن لُدغ العامل من سم الفصل املزيف بني القيم واملمارسة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية ،مما جعل إنسان احلضارة املعاصرة حيمل شخصيتني متناقضتني ،ويعاين من انفصام
المودودي ،مبادئ اإلسالم ،ص.140
أخرجه الطبراني في الكبير( ،رقم  ،)11025وأبو داوود في الزهد( ،رقم .)134
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بني ما يؤمن به وما يقوم به ،يؤمن بشيء وأييت بنقيضه ،واملنهج الصويف إدانة صرحية ملثل هذا الفصام
القيمي ،بل هو دعوة صارخة إىل التناغم واالنسجام بني اجلواين والرباين.
وميكن لكل متجول يف ثنااي املوروث الصويف أن يلمح ذلك التناغم بني التصوف كمنج للحياة وبني
تشكالهتا وتفاصيلها ،ذلك أن راايت االقتصاد اإلسالمي أايم ازدهاره كان الذين حيملوهنا هم من أئمة
التصوف اإلسالمي ،وكانت ألقاب الكثي منهم تشي إىل هذا كالبزار واحلداد واخلراز والغزايل وغيهم ،وكانوا
يف نفس الوقت رواد املد الدعوي ،واإلصالح االجتماعي ،والعمل الرتبوي ،وكذلك ابلنسبة للجهاد املتني
فقد كانوا هم قواده على غرار اإلمام أيب احلسن الشاذيل ،وابن قسي األندلسي ،ونور الدين زنكي ،واألمي
عبد القادر اجلزائري ،وشامل القوقازي ،وحممد بن علي السنوسي ،والشيخ ماء العينني وغيهم .ومن هنا
يتأكد أن عمل املنهج الصويف يركز على إعادة النظر يف العقائد اإلميانية واألحكام الشرعية واملعامالت
اإلسالمية واإلنسانية وربطها ابلقيم األخالقية واجلوانب الروحية.
رابعا -دور التصوف في روحنة الخطاب الديني وتجاوز الخطابات اإلقصائية

يعيش املسلم اليوم أزمة روحية وقيمية غي مسبوقة ،نتيجة سيطرة النزعة املادية على اإلنسان املعاصر
وزهده يف مكنز الروح ،كما يعيش تيهاً يف وسط دوامات تدينية :تدين متعصب يغيب للعقل ،تدين حداثي

يعري الدين من قداسته ومساويته ،تدين مفرط يف الروحانيات وإهناك اجلسد أبنواع الرايضات واجملاهدات،

التدين الشكلي ،وغيها من أشكال التدين الناجتة عن تعدد وتنوع اخلطاابت الدينية ،واتسام كل خطاب
ابلنزعة اإلقصائية ،والصبغة الفرعونية ،واالدعاء أبولوية االتباع.
يف ظل هذا الواقع املضطرب ميكن ملبادئ التصوف أن تؤدي دورا هاما يف روحنة اخلطاب الديين
وجعله خطااب خيرتق القلوب قبل األمساع ،خنتصرها يف أربعة مبادئ هي :مبدأ احملبة والسالم ،مبدأ اإلنسانية،
مبدأ الوسع اإلهلي ،ومبدأ التجلي.
 -1مبدأ المحبة والسالم

يرتكز املنهج الصويف أساسا على مبدأ احملبة ،ابعتبارها أصل الوجود 32استنادا للحديث القدسي
ت
الذي ينمي يف العقل الصويف فلسفة احلب الكونية ،حيث يقول تعاىل على لسان نبيه األكرم ﷺُ « :ك ْن ُ
وصلتها بعلم الكون ،إذ تتداول بكثرة في هذين العلمين كلمات :الحب والعشق
هذا المبدأ الصوفي بدأ يتحقق في عصر الفيزياء الكمومية ِ
والتصوف ،للداللة على طبيعة العالقات التي تشد الذرات ومكوناتها إلى بعضها بعضا .حيث يقول العالم الفزيائي :فري بيتو في كتابه:
إبداع الفنان :نظرة شمولية للكون" :كانت الكواركات قد تجمعت لتشكل البروتونات والنيوترونات التي اتحدت بجاذبية تشبه العشق
بشدتها ،كأن الحب تفجّر في أعماق الكون للمرة األولى" :ص ،104ويضيف" :إن ما يحافظ على الذرة هو –بشكل ما -حادثة حب ،هي
الجذب بين الشحنات الموجبة للبروتونات والشحنات السالبة لإللكترونات ...والذرات أشبه بالعاشقين ،ال تتحد إال إذا ُه ِيّجت" ،ص،118
 ، 119ثم يقول في سياق حديثه على الفيزياء الكمومية وعلى لغة التعبير عن مفاهيمها" :ال يمكننا أن نعبر عنها إال بلغة رمزية صوفية أو
رياضية" ،ص .80ولذلك يؤكد العالم الفزيائي أينشتاين بأن" :اإلنسان الذي لم يختبر وقفة من وقفات الصوفية حيال العالم ،ولم يشعر
نحوه بالروعة واإليمان هو حي حكمه حكم الميت" .يُنظر :جواد المرابط ،التصوف واألمير عبد القادر ،ص.14
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ِ
ت إِل ْهي ِه ْم فهِِب هع هرفُ ِوين» ،33فاحلق تعاىل أحب أن يعرفه
ت أه ْن أُ ْع هر ه
ْق هوته هع َّرفْ ُ
ف فه هخ له ْق ُ
هحبه ْب ُ
ت اخلهل ه
هك ْن ًزا هَمْفيًّا فهأ ْ
خلقه ،فاندرج احلب فيما خلق ،ومن َمث صار احلب ساراي يف كل املوجودات ،فباحلركة احلبية خلق هللا العامل
وجتلت يف مرآته أمساؤه وصفاته ،ومنه كان حب املخلوق خلالقه ليس سوى شوق للعودة إىل احملبوب
حب ،واحلب من حيث هو أصل الوجود ميثل قوة حمورية جاذبة لإلنسانية
احلقيقي .والتصوف من حيث هو ٌّ
اليت اكتوت بنار الكراهية ،حنو التحرر من الطاقات السلبية اهلدامة ،والتحقق بطاقة احلب اإلجيابية البناءة.
وعليه فإن التجربة الصوفية جتعل من ممارسها إنساان حمباً ،ليس هلل فحسب ،وإمنا يتسع حبه ليشمل
الكون كله ،فتكون أفعاله كلها صادرة عن احلب وشهود احلق تعاىل ،فهي ممارسة لصحبة الكون واخللق،
حىت غضبه وعقابه يكون عن حب كعقاب األم احلنون لولدها ،هدفه اإلصالح والبناء ال اهلدم واإلفساد،
فإذا رسخ هذا املعىن الراقي يف الذات اإلنسانية "رسوخ ذوق وسلوك ،ال رسوخ فكر وحسب ،فإهنا ستجد
صدى إجيابيًا حنو ...أدبيات الصراع وأخالقياته بني األان واآلخر ،فإن كان والبد من الصراع فليكن
هلا ً
34
صراعا إنسانيا رمحانيا ،ال صراعا شيطانيا يدمر األخضر واليابس".
ولنا أن نتصفح التاريخ الصويف لنستشف ذلك األثر البالغ للتصوف يف متتني الروابط الروحية بني
مجيع املكوانت الثقافية واالجتماعية والقبلية للكثي من اجملتمعات اليت كانت متارسه وتتخذه منهجا حياتياً،
وكان ذلك حتت لواء احملبة والسالم .ألن احملبة هي حقيقة الدين وجوهره ،وهي غاية الرتبية الروحية والسلوك
الصويف ،وذلك ابلسي ابملريد عرب مقامات الرتبية وأحوال التزكية حىت يصل إىل حتقيق مقام احملبة يف نفسه؛
ُخلقا تعبدايً يتجلى يف كل حركاته وعالقاته ،مبا هي عالقات وتصورات ومشاعر أيضا ،ألن احملبة ال تلزم يف
الوجدان الروحي حدا معينا ،بل تفيض مواجدها فتنعكس يف السلوك العام لإلنسان فتشيع االستقامة واحملبة
واإلخاء بني البشر وامتصاص التطرف والعداء ،وهذا هو سر القوة والتميز يف الرتبية الصوفية.
ويكون السلوك ابلناس يف الطريق الصويف ،ابلتدرج هبم يف املقامات واألحوال أمرا أساسيا لتنظيم
الشأن الديين واالجتماعي والعالقايت ،ولتهذيبهم حىت تصفو أرواحهم ويتحققوا ابحملبة خلة ومقاما اثبتا ،ألن
جمتمعا يسوده خلق احملبة ال يصدر عنه ما ميزق نسيجه االجتماعي واإلنساين ،بغض النظر عن اختالف
عقائد أفراده وايديولوجياهتم .وهو ما يقرره القرآن الكرمي نفسه حني يؤكد على عالقة السالم واحرتام

أورده العجلوني في كشف الخفاء ،)2016( ،وقال :قال ابن تيمية :ال يُعرف له سند صحيح وال ضعيف ،وتبعه الزركشي والحافظ ابن
حجر والسيوطي وغيرهم ،وقال القاري :لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى" :وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون" أي ليعرفوني
كما فسرها ابن عباس.
34
أمين يوسف عودة ،التصوف شهودا وحبا وخطابا ،ص.26
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اإلنسان ،ويشي إىل ضرورة تقدمي العالقة اإلنسانية على اخللفيات الدينية؛ فيقول تعاىل ﴿ :هوهل ته ُق ولُوا لِ هم ْن
ت ُم ْؤِمنًا﴾ (النساء.)94 :
أهلْ هقى إِل ْهي ُك ُم َّ
هس ه
الس هال هم ل ْ
لكن مع ضمور ثقافة السالم يف اخلطاابت الدينية املعاصرة ،وانتشار ثقافة التكفي وهيمنتها على
الذهنيات ،وتوظيف العنف إلقصاء اآلخر ،صارت احلاجة أكثر إحلاحا إىل تفعيل مبدأ السالم يف جتديد
اخلطاب الديين وإعادته إىل أصله الذي أشارت إليه اآلية الكرمية ﴿ :فهبِما ر ْْح ٍة ِمن َِّ
ت
ت هِلُ ْم هول ْهو ُك ْن ه
اَلل لِْن ه
ه هه ه
ظ الْ هق ل ِ
استه غْ ِف ْر هِلُ ْم﴾ [آل عمران ،]159 :تلك الثقافة
فهظًّا غهلِي ه
ك فها ْع ُ
ْب هلنْ هف ضُّوا ِم ْن هح ْولِ ه
ف هع ْن ُه ْم هو ْ
ميكن أن جند هلا منفسحا يف املنهج الصويف الذي يؤكد على التكامل والوحدة اإلنسانيني ،ويدعو إىل احملبة
والسالم والتعايش وقبول اآلخر وفق احلد األدىن من املشرتكات ،ألن السالم من أمساء هللا احلسىن ،والسالم
مقصد من مقاصد اإلسالم يف السلوك ،كما إن اسرتاتيجية التعايش يف اإلسالم تنطلق من قوله تعاىل ﴿ :قُ ْل
ِ ٍ ٍ
اَلل وهل نُ ْش ِر هك بِ ِه هشي ئًا وهل ي ت ِ
َي أ ْههل ال ِ
ْكته ِ
ضنها
َّخ هذ به ْع ُ
ْ ه ه
اب ته هعال ْهوا إِ هىل هك ل همة هس هواء به ْي نه نها هوبه ْي نه ُك ْم أ َّهل نه ْعبُ هد إَِّل َّه ه
ه ه
ِ
ِ
ِ
ضا أهرَبَب من ُد ِ
ون َّ
اَلل فهِإ ْن ته هولَّْوا فه ُقولُوا ا ْش هه ُدوا ِِبه ََّّن ُم ْس ل ُمو هن﴾ (آل عمران )64 :وهذا هو أول نداء
به ْع ً ْ ه ً ْ
إسالمي للسالم والتعايش بني احلضارات .ولتحقيق ثقافة السالم أمر نيب الرمحة ﷺ املسلمني إبفشائه فقال:
ف».35
ف هو هع لهى هم ْن له ته ْع ِر ْ
« هس لِّ ْم هع لهى هم ْن ته ْع ِر ْ
وددت
كل هذه احليثيات متجذرة يف اخلطاب الصويف ،وها هو الشيخ محزة البودشيشي  −يقولُ " :
لو توسد الناس كلهم وسادة واحدة" ،ويقصد ابلناس :العامل أبسره ،أي ال يوجد شرق وغرب ومشال وجنوب
وغيها من الفروق ،وإمنا هناك دار اإلنسان .لذلك كان أتباع الطريقة البودشيشية خيتمون أورادهم دائما ابمسه
36
تعاىل "اي سالم" ،ويف ذلك تربية للمريدين على التخلق والتحقق ابملعىن الرابين السالم.
 -2مبدأ اإلنسانية

يقرر اإلمام علي كرم هللا وجهه -وهو الذي تنتهي إليه جل أسانيد الطرق الصوفية– أن" :الناس
صنفان :إما أخ لك يف الدين أو نظي لك يف اخلَلق" 37أي يف اإلنسانية ،فإن مل تتسع األخوة يف الدين

لتستوعب اآلخر ،فاألخوة اإلنسانية تتسع للجميع .وعليه يتأسس العرفان الصويف يف بعده االجتماعي وبعده

األممي واإلنساين على وحدة احلقيقة اإلنسانية يف كل البشر ،وعلى مشول الرمحة اإلهلية اليت وسعت كل
شيء ،ورؤية الوحدة يف الكثرة ،والكثرة يف الوحدة ،وتناغم الكائنات ،ورؤية املؤتلف يف املختلف ،واالهتمام
ابجلوار اإلنساين ،وغيها من األسس العرفانية اليت متكن املسلمني من املشاركة يف صياغة احلياة املنسجمة.

باب إطعام الطعام من اإلسالم .)12( ،رواه البخاري ،كتاب اإليمان،
 36خالد ميار اإلدريسي ،الدبلوماسية الروحية في خدمة االمان العالمي( ،مقال).
37
علي بن أبي طالب ،نهج البالغة ،ص.622
35
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لذلك خيتص اخلطاب الصويف ابألفق العاملي واالنفتاح على اآلخر ،وهذا ال يعين زوال هويته
اإلسالمية أو التوحيدية كما يزعم البعض ،وإمنا يؤكد عمق التجربة وجتذرها يف املخيلة اإلنسانية .فاخلطاب
الصويف ال يعرتف ابلفروق بني بين البشر ،بل يستقطب اجلميع بال استثناء ،وهذا امللمح نلمسه -كمثال-
يف سية واحد من أكثر الشخصيات الصوفية أتثيا ،وهو موالان جالل الدين الرومي  ،−ذلك اإلنسان
الكوين الذي مثل العوملة اإلنسانية يف أمسى صورها ،حني كان حيضر يف جمالسه خمتلف األجناس ابختالف
دايانهتم واجتاهاهتم وأفكارهم و"استطاع خبطابه الصويف اخرتاق إيديولوجيا املتلقي الدينية أو املذهبية أو
الفكرية أو أية إيديولوجيا من شأهنا أن حتد من أفق األان املفكرة ,وأن ختتزل رؤاها يف اجتاه واحد يفضي إىل
إقصاء اآلخر ،فقد كان الرومي يُسمع املتلقي صوات غي صدى صوته ,ويطلعه على عوامل أعمق من عامله
الفكري الضيق وأرحب وأشف .وهو خطاب إنساين ألنه يالئم فطرة اإلنسان األوىل املاثلة يف حمبة خالقها,
ويرمي إىل احملافظة على الوجود اإلنساين وتكميله بصفات الكمال واجلمال ,ويالئم الناس مجيعا على
38
اختالف أجناسهم وألواهنم وأزماهنم وأماكنهم ومعتقداهتم ,ويتوجه إىل اإلنسان ابعتباره غاية يف ذاته".
وقد أسهم هذا الطابع العاملي واإلنساين للتصوف اإلسالمي يف دخول الناس يف دين اإلسالم
أفواجا ،فكان لرتاث الرومي –مثال -األثر األكرب يف اقتناع الداعية اإلسالمي الكبي رجاء جارودي بدين
اإلسالم ،وكذا السيدة الفرنسية "إيفا دوفيرتي ميوفيتش" اليت ترمجت أعماله إىل الفرنسية ،وغيمها .كما
يرجع الفضل يف انتشار اإلسالم يف املليبا واملويال واملالديف من بالد اهلند إىل جهود الصويف الورع مالك بن
دينار ،وغيها من األمثلة الكثية اليت حتكي فتح الصوفية للقلوب واألرواح قبل فتحهم للبلدان.
فاملنهج الصويف يعيد قراءة النصوص الدينية يف اجتاه إنساين كوين ،ويسعى إىل صناعة حياة هتدف
إىل التوافق دون إقصاء ألحد ،ويبين اإلنسان احملسن املتشبع بثقافة الوسع اإلهلي ،وعقيدة عموم الرمحة
ومشوهلا ،وغيها مما تقتضيه املمارسة اإلحسانية؛ ذلك اإلنسان الذي ال يكره أحدا ألنه حتقق ابلتوافق مع
ذاته وارتقى إىل االندماج مع اآلخر والتواصل معه وجماورته .وهو املقام الذي اختصره الشيخ األكرب بقوله:
"لن تبلغ من الدين شيئا حىت توقر مجيع اخلالئق وال حتتقر خملوقا ما دام هللا قد صنعه 39".وهو ما أكده
األمي عبد القادر اجلزائري حي قرر "أنه ال يستقيم ملن فتح هللا عني بصيته أن يهجر شيئاً من املخلوقات،
أبن حيتقره ويزدريه وجيعله كالشيء اللقى .فإن هذا ال يصح من عارف مشاهد ،كان من كان ذلك املخلوق،
حيواان أو غيه وعلى أي دين كان ،وعلى أية ملة وحنلة حصل ،فإهنا كلها شعائر هللا ﴿ ،هوهمن يُ هع ِظّ ْم هش هعائِهر

 38أمين يوسف عودة ،نقد النزعة االنسانية عند جالل الدين الرومي( ،مقال).
 39سواح في دنيا هللا ،مصطفى محمود ،ص.7
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َِّ
اَلل فهِإ ََّّنها ِمن ته ْق هوى الْ ُق لُ ِ
وب﴾ (احلج ،)32:أي من يعظم خملوقات هللا اليت هي شعائره ،فإن ذلك التعظيم
40
من تقوى أهل القلوب ،وهم أهل الشهود ...وما قال تعاىل فإهنا من تقوى أهل العقول ،وال من التقوى".
هذه اخلطاابت اإلنسانية أساسها عقيدة صوفية مفادها :تساوي النفوس البشرية كلها يف الشرف
من حيث األصل ،لذا علل الشيخ حميي الدين بن العريب ،وقوف النيب ﷺ جلنازة اليهودي وقوله ﷺ حني
ـف ًسا؟» ،أبن النفس اإلنسانية" :منفوخة من الروح املضاف إىل هللا بطريق
سئل عن ذلك «أَلَي َست نَ
التشريف ،فاألصل شريف .وملا كانت من العامل األشرف قام هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكوهنا نفساً،
41
فقيامه لعينها ،وهذا إعالم بتساوي النفوس يف أصلها".
 -3مبدأ الوسع اإللهي

تنبجس ثقافة الوسع اإلهلي من الرؤية الصوفية لصلة اإلنسان ابألمساء احلسىن ،اليت توجب على
السالك التخلق والتحقق مبعانيها ،ألجل أداء الوظيفة الوجودية اليت ُخلق ألجلها اإلنسان وهي اخلالفة اليت
«َتهلَّ ُق وا ِِبه ْخ هال ِق ِهللا»،42
تتوقف على متام التخلق أبخالق املستخلف سبحانه وتعاىل ،امتثاال للنداء النبوي :ه
ابلوسع اإلهلي ،الذي من مقتضياته االتساع
ومن بني أمسائه عز وجل :امسه تعاىل "الواسع" ،وهو املشار إليه ُ
لكل البشر ابرهم وفاجرهم ،مؤمنهم وكافرهم ،وهو الذي ميد هؤالء وهؤالء مبا يتطلبه استعداد كل فريق منهم،

وهو الذي وسعت رمحته كل شيء وسبقت كل شيء .ومن هنا قال اجلنيد حني ُسئل عن معىن الصويف:
"الصويف كاألرض ،يطؤها الرب والفاجر ،وكالسحاب يظل كل شيء ،وكالقطر يسقي كل شيء .وهو
كاألرض يُطرح عليها كل قبيح وال خيرج منها إال كل مليح 43".لذلك ال يسمح الصويف لنفسه أبن يشتغل
خبالصه الفردي أو خبالص طائفته فقط ،بل يوجب على نفسه االنفتاح على اجملتمع التعددي احمليط به،
واإلسهام فيه كحامل لرسالة اإلسالم يف بعدها األخالقي والقيمي واإلنساين والكوين.
وليس خافيا أن ما يشهده العامل املعاصر عموما واألمة اإلسالمية بشكل خاص ،من صراعات
وتفككات واعتداءات وخمتلف صور الكراهية ،ما هو إال انتج عن التعصب لألان املتضخمة جراء غياب
التحقق مببدأ الوسع اإلهلي ،الذي يفسح اجملال لآلخر ،ويعرتف بوجوده .أما إذا رجعنا إىل السادة الصوفية
فإننا جندهم يؤسسون السلوك الصويف على توثيق الصلة ابألمساء والصفات اإلهلية :تعلقاً ،وختلقاً ،وحتققاً ،لذا
فإهنم ومن خالل حتققهم ابلوسع اإلهلي ،مقتنعون أبنه ال يقوم االئتالف إال يف ضوء االختالف ،وأن
االختالف هو آية من آايت اخللق ،وسبيل إىل التحرر والتطور ،وأداة للتعارف ،وهو نعمة ورمحة إهليتني ،بل
األمير عبد القادر ،المواقف.)142 ،141 /1( ،
الفتوحات المكية ،ابن العربي.)221 ،220 /2( ،
42
أخرجه األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة( ،رقم  ).2822وقال" :ال أصل له.
43
عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشيرية ،ص.466
40
41

المنهج الصوفي ودوره في تجديد الخطاب الديني

51

ِ
ِِ
ك
ني إَِّل هم ْن هرِح هم هربُّ ه
اء هربُّ ه
َّاس أ َُّمةً هواح هد ًة هوهل يه هزالُو هن َُمْتهلف ه
وهو سنة إهلية لقوله تعاىل ﴿ :هول ْهو هش ه
ك هجلههع هل الن ه
ك هخ له هق ُه ْم﴾ (هود.)119-118 :
هولِ هذلِ ه
ومما تفطن إليه علماء الصوفية أيضا اختالف مستوايت املعرفة واختالف اإلدراك وتغاير التلقي؛
وذلك حينما قسموا املعرفة إىل ظاهر يطفو فيه املعىن على السطح ،وابطن يتوارى فيه املعىن إىل األغوار ،ومع
ذلك فهم -من ابب االعرتاف ابآلخر وحقه يف امتالك املعرفة -مل يقصوا الفهم الظاهري ،ولكنهم مل جيعلوه
الفهم الوحيد ،وشعارهم مع اآلخر" :ال جنادهلم بل نرمحهم ،ونستغفر هلم ،ونقيم هلم العذر من أنفسنا يف
44
إنكارهم علينا".
فاخلطاب الصويف يؤمن ابالختالف من حيث هو أصل الوحدة ،ويفسح اجملال لآلخر وحياول
االنتقال من وهم االختالف إىل اهلوية الكونية ،من خالل التسامي فوق األان إىل التسامح واالعرتاف حبق
االختالف .وهبذه الرؤية ميكنه الرجوع ابخلطاب الديين إىل معينه األول ،الذي جاء به نيب الرمحة ﷺ والذي
اتسع لكل الناس ،بل لكل املخلوقات؛ حىت سلم عليه اجلبل ،وأن اجلذع الذي كان يتكئ عليه ﷺ وحن
إليه وإىل نور خطابه ﷺ.
وهبذه الرؤية كذلك يتم االنعتاق من الذاتية واإلنية الضيقة ،ويتحقق التحرر من استسالم الذهنيات
لالنتماءات السياسة والفكرانية والعرقية واجلغرافية وغيها من االنتماءات اليت حتجب القلب وتُظلم العقل،
ويتم فسح اجملال إلنشاء ثقافة احلوار البناء وتنوع األفكار واآلراء واالجتاهات وتفاعلها ،على حنو يستوعب
اجلميع ،لقوله تعاىل ﴿ :هل إِ ْك هراهه ِيف ال ِّدي ِن﴾ (البقرة .)256 :ولذلك يتعامل الصوفية مع الطوائف األخرى
اإلسالمية منها وغي اإلسالمية  -من ابب املغايرة واالختالف  -تعامل املوجود ابلفعل ،وعمل العرفان
الصويف ،داخل الفكر اإلسالمي على إعادة تشكيل مفهوم احلقيقة الدينية وخلخلة وهم االمتالك احلصري
للحقيقة الدينية .لذا ال يوظف الصوفية التكفي ألهنم أدركوا معىن اآلية القرآنية ﴿ هوإِ ْن ِم ْن هش ْي ٍء إَِّل يُ هسبِّ ُح
ِِبه ْم ِد ِه﴾ (اإلسراء.)44:
 -4مبدأ التجلي

تقوم الرؤية الصوفية للكون واإلنسان على نظرية التجلي؛ أي جتلي احلق سبحانه وتعاىل أبمسائه
وصفاته يف الكون ،وأكمل جملى له تعاىل هو اإلنسان الذي محل أمانة اخلالفة اليت أبت السماوات واألرض
أن حيملنها وأشفقن منها" .والصوفية يف مقامات اجنذاهبم إىل عامل احلضرة اإلهلية ،وارتقائهم عن احملسوسات
واألحكام الدنيوية ال يرون يف الكون نقصاً وال قبحاً ،وال يشاهدون بعني القلب إال اجلمال اإلهلي متجلياً يف
السر يف هذه املشاهدة القلبية اليت أتيت ابلبصية ال البصر ،هو
كل شيء ،مهما َجل هذا الشيء أو َدق ،و ُّ
 44األمير عبد القادر ،المواقف.)12 ،11 /1( ،
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ذلك اإلميان الصويف العميق أبن هللا هو اجلوهر احلقيقي للوجود ،وما عداه من األغيار ومما سواه يتوقف
وجودها على شرط كوهنا جتليات إهلية ،وفقاً لثالوث الذات اإلهلية  :اجلمال ،الكمال ،اجلالل".45
فالصويف برتقيه عن احملسوسات يشعر بنوع من الذوق اإلدراكي املرتبط ابلفناء بتجلي هللا جلت
عظمته يف املوجودات مجيعها ،وأن هللا حاضر أبمسائه يف كل شيء ،وعليه فال يطيق فكره الفساد واإلفساد،
إلميانه اجلازم أبن اإلفساد يف الكون هو إفساد يف صور جتلياته تعاىل.
وإذا آمن الصويف حبرمة اإلفساد يف الكون ألنه مرآة للتجلي اإلهلي ،فإن اإلنسان املكرم إهليا أوىل
ابحلفاظ عليه ألنه أكمل جملى إهلي ،لذا يؤكد اخلطاب الصويف على مركزية اإلنسان يف الكون ،ألن احلق
خوله أعظم وظيفة هي اخلالفة ،املتوقفة على كمال التحقق أبخالق اإلله املستخلف ،فيتخلق ابمسه تعاىل
"الرمحان" فيكون رمحة متشي بني اخللق ،ويتخلق ابمسه "السالم" فيكون جملتمعه أداة سلم وأمان ومصدر
سالمة واطمئنان ،وإذا كان من مفاهيم "السالم" السالمة من النقص والعيب ،فإن الصويف جيتهد يف تطهي
نفسه وتكميلها ،والعمل على ترقيتها وهتذيبها أبن يسلم جوارحه من االعتداء واآلاثم ،وقلبه من اخلواطر
واألوهام .ويتخلق ابمسه تعاىل "الواسع" فيتسع قلبه جلميع اخلالئق .وقس على هذا بقية األمساء احلسىن
والصفات العلى وكيف تفعل فعلها يف املتخلق هبا.
هبذه املبادئ اليت يقوم عليها املنهج الصويف يف خطابه ،ميكنه أن يسهم مسامهة طيبة يف جتديد
اخلطاب الديين ،من خالل روحنته وإعادة إحياء اجلوانب امليتة فيه .فمبدأ احملبة من شأنه أن ينهي سيناريو
الكراهية الذي تروجه اخلطاابت اإلقصائية املعاصرة ،وما تقوم به من تصنيف للناس يف خاانت الكفر
والزندقة والتبديع ،وانتشار ما يسمى بتجريح العلماء إىل حد استحالل دمائهم ،ووجوب هجرة املبتدع إىل
حد قطع األرحام ،وغيها من املمارسات اليت تنفر وتعسر من حيث تظن أهنا تبشر وتيسر.
ومبدأ اإلنسانية من شأنه أن يفسح اجملال جلميع األطياف لالستفادة من اخلطاب الديين بغية
التجسي التقريب ،ليس فقط بني املذاهب ولكن بني مجيع بين اإلنسان .كذلك األمر ابلنسبة ملبدأ الوسع
اإلهلي ،فإنه ميكن اخلطاب الصويف من أن يستقطب وحيتضن أكرب عدد ممكن من املتلقني ،ألنه يعيد الناس
َّاس أ َُّمةً هو ِاح هدةً﴾ (البقرة .)213:وأما مبدأ التجلي فهو اجلامع جلميع املبادئ
إىل أصلهم األول ﴿ :هكا هن الن ُ
السابقة؛ فاالعتقاد بتجلي هللا تعاىل بصفاته يف الكون واإلنسان يثمر حمبة جلميع املخلوقات ألهنا مرااي احلق.
خاتمة

لعل مهمة اخلطاب الصويف تتأكد انطالقا من إخفاق الكثي من اخلطاابت اإلسالمية املعاصرة عن
اقرتاح منوذج إنساين كوين ،وعن حتويل اإلسالم لنسق مفتوح .فانتشار ما يسمى ابإلرهاب اإلسالمي،
 45يوسف زيدان ،دوامات التدين ،ص.259
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وطغيان دولة الفكرة على دولة اإلنسان ،وانتشار النزعة الفردية والنزعة التكفيية ،وانتعاش الفكر اخلارجي من
جديد ،كل هذا جيعل احلاجة ماسة إلعادة إحياء اخلطاب الصويف العرفاين ،القادر على ترسيخ قيم التسامح
والتعايش واحملبة واجلمال ،وتنفيس البشرية من االختناق احلضاري ،واحلد من نزق األيديولوجيات وضيق أفق
املعتقدات بناء على املبادئ اليت يقوم عليها ،كما ميكنه أن حيافظ على اإلنسان ابعتباره جوهرا وقيمة يف
ذاته ،فيبقى اإلنسان جمردا عن أي انتماء ،متساميا فوق كل األفكار واملعتقدات واخللفيات اجلاهزة.
إن املنهج الصويف وما يقوم عليه من مبادئ :احملبة ،والسالم ،والوسع اإلهلي ،واإلنسانية ،لكفيل أبن
يشارك مشاركة فعالة يف إنقاذ اإلنسانية من غرقها املادي ،والعمل على روحنتها ،وربطها ابحلقيقة الكربى
والغاية اليت ُخلقت من أجلها وهي اخلالفة وما تتضمنه من عبادة ومعرفة وعمارة ،فال يبقى جمال ملظاهر
االحنراف واجلهل واخلراب.
ومن أهم املقرتحات األولية اليت ميكن أن تسهم هبا هذه الورقة ما يلي:
 -1بذل جهود مضاعفة ألجل إعادة إحياء اخلطاب الصويف األصيل الذي ضاع يف غياابت
اإلمهال الذي خلفته احلركات الدينية املعادية له ،واليت تتخذ من انزالقات بعض التنظيمات الطرقية مربرا
لاللتفات عن التصوف ممارسة ودراسة وحبثا ،األمر الذي يستلزم النقد الذايت والتجديد الذايت من داخل
التصوف نفسه.
 -2العمل على تقريب اخلطاب الصويف ،وتيسي مضامينه املعرفية ،وحل معضالته اخلالفية ،لتجاوز
االحتكار الذي جعله حبيس أفق تداويل ضيق منع من تعميم الفائدة الكامنة فيه.
 -3حماولة أتسيس خطاب ديين جديد حيافظ على تقديس النص السماوي ،ويستأنس ابلرتاث
الديين ،ويوظف املنهج الروحي واألخالقي ،ويتماشي مع مستجدات الواقع املعاصر وحتدايته ،ألجل بناء
إنسان مسلم مؤمن حمسن (اإلنسان الكامل) املشيد للحضارة األخالقية.
الئحة المراجع:
 القرآن الكرمي برواية حفص. السنة النبوية املطهرة. ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيوت،د.ت.
 أبو العالء املودودي ،مبادئ اإلسالم ،د.ط ،الدار السعودية ،جدة 1407 ،ه. أبو العالء املودودي ،موجز اتريخ جتديد الدين وإحيائه وواقع السلمني والنهوض هبم ،ط ،2دار الفكراحلديث ،لبنان1967 ،م.
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 أبو طالب املكي ،قوت القلوب يف معاملة احملبوب ،حتقيق :عاصم الكيايل ،ط ،1دار الكتب العلمية،بيوت2005 ،م.
 أبو نصر السراج الطوسي ،اللمع ،حتقيق :عبد احلليم حممود وعبد الباقي سرور ،د.ط ،دار الكتب احلديثة،مصر1960 ،م.
 أمحد ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مجع وترتيب :عبد الرمحان بن حممد بن قاسم ،د.ط ،مكتبة املعارف ،د.ت. أمحد زروق ،قواعد التصوف ،حتقيق :عبد اجمليد خيايل ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيوت2007 ،م. األمي عبد القادر اجلزائري ،الواقف يف بعض إشارات القرآن إىل األس رار والعارف ،حتقيق وتقدمي :بكريعالء الدين ،ط ،1دار نينوى ،دمشق2014 ،م.
 أمني يوسف عودة ،التصوف شهودا وحبا وخطاَب وأثره يف روحنة النسانية والتق ريب بني األَّن واآلخر،ط ،1دار الكتب احلديث ،األردن2016 ،م.
 أمني يوسف عودة ،نقد النزعة النسانية عند جالل الدين الرومي ،صحيفة الرأي2017/02/09 ،م، ،http://alrai.com/article/10376219/اتريخ التصفح.02:04 -2017/04/08 :
 بديعة احلسين اجلزائري ،األمري عبد القادر اجل زائري حياته وفكره ،ترمجة :أبو القاسم سعد هللا ،ط ،2دارالوعي ،اجلزائر2012 ،م.
 بسطامي حممد سعيد ،مفهوم جتديد الدين ،ط ،2مركز التأصيل للدراسات والبحوث ،جدة2015 ،م. جالل الدين السيوطي ،أتييد احلقيقة العلية وتشييد الط ريقة الشاذلية ،تعليق وتصحيح :عبد هللا بن حممد بنالصديق الغماري احلسين ،ط ،3مكتبة القاهرة ،مصر2008 ،م.
 جواد املرابط ،التصوف واألمري عبد القادر ،د.ط ،دار اليقظة العربية ،دمشق1966 ،م. خالد ميار اإلدريسي ،الدبلوماسية الروحية يف خدمة االمان العاملي ،امللتقى العاملي للتصوف ،الطبعة:11التصوف وثقافة السالم :رؤية إسالمية كونية لرتسيخ قيم التعايش والسلم احلضاري ،إقليم بركان  -املغرب2016 ،م.
 ربيعة سحنون وطارق العلمي ،منهج المام اجلنيد يف السلوك وخصائص المارسة الصوفية َبلغرب ،دار أيبرقراق ،املغرب ،ط2012 ،1م.
 شارل هنري شرشل ،حياة األمري عبد القادر ،ترمجة :أبو القاسم سعد هللا ،د.ط ،الدار التونسية للنشر ،د.ت. عبد الكرمي القشيي ،الرسالة القش ريية ،حتقيق :عبد احلليم حممود وحممود بن الشريف ،د.ط ،دار الشعب،القاهرة ،د.ت.
 عدانن حممد أمامة ،التجديد يف الفكر السالمي ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،الدمام -السعودية 1424 ،ه. علي بن أيب طالبَّ ،نج البالغة ،مجعه ونسق أبوابه :الشريف الرضى ،شرحه وضبط نصوصه :حممد عبده،د.ط ،مؤسسة املعارف ،بيوت ،د.ت.
 -عمر عبيد حسنة ،الجتهاد للتجديد سبيل الوراثة احلضارية ،ط ،1املكتب اإلسالمي ،بيوت1988 ،م.
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.م1999 ،3 العدد، (مقال) جملة القافلة، مفهوم التجديد يف الفكر السالمي، حممد مراح.م2000 ، القاهرة، دار أخبار اليوم،ط. د، سواح يف دنيا هللا، مصطفى حممود.م2002 ، القاهرة، مكتبة اخلاجني،2 ط، نور الدين شريبه: ترمجة، الصوفية يف السالم، نيكلسون رينولد.م1998 ، بيوت، املكتب اإلسالمي،1 ط، من أجل صحوة راشدة جتدد الدين وتنهض َبلدنيا، يوسف القرضاوي.

م2013 ، القاهرة،1 ط، دار الشروق، دوامات التدين، يوسف زيدان-
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Structured Abtract
Introduction
In view of the prevalence of the phenomenon of ISLAMOPHOBIA as a result of
some of the extremist religious speeches and POLITICIZED, the question of renewal in
religious discourse inevitable question, in order to revive what is blurring of the features, as it preserves the holiness of the religious text, on the one hand, and exercise of renovation and modernization to keep pace with contemporary reality on the other hand,
as that would lead to a convergence of people and bridging the gap of disagreement and
differences among them, and not to deepen the division among them.
And more than anything goes off norah in religious speeches sphincter is the spiritual aspect of the behavioral, which led to the spread of formal religion, empty of spirit, the fanatical religiosity, empty of values. The Sufi approach can contribute to the
desired renewal as a method spiritually and morally. Hence the importance of this subject.
This study aimed to highlight the extent of the ability of the approach to MYSTICISM TELEGRAPHS, creating conditions for the renewal of the religious discourse.
Thus focusing the problem of the study on the key question: can the Sufi approach to renew the religious discourse, according to the data of the contemporary reality?
The answer to this problem is through the four basic axes, the first of which deals
with the most important terms that are the subject of the study, the second shows the
functions used by the Sufi discourse and seeks to achieve, and the third discusses how to
reconcile the ethics of mysticism and religious beliefs and worship and transactions. The
last axis envisages the UNMASKING of the role of mysticism in the spirit of religious
discourse and overcoming exclusionary speeches.

I. Adjusting Terminology:
1. Sufism: We limit its definition to: achieving the status of Ihssane ; the third level of religion contained in the well-known Hadith of Jibril "faith, Islam, and Ihssane
(charity)". Sufism is the spiritual and behavioural aspect of The Islamic religion.
2. The religious discourse: is each statement published to publicize the islamic
religion through various media and the head of the mosque, and put this speech by
scholars, preachers and imams belonging to religious institutions.
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3. The renewal of religious discourse: is to revive what has died of the religion,
and rid it of the FADS, with closer links to the contemporary reality of working vigorously.

II- The functions of sufi discourse
Sufi discourse primarily aims to reform the human subhuman and strengthen its
spiritual meanings, and to achieve this it employs two basic functions: moral and taste.
1- Ethical function: Sufi discourse ensures that the process of creation has two
dimensions: well a horizontal dimension: created with creation, and a vertical dimension: well created with the right. The first is to leave the disadvantages of morality and
to have its advantages, and the second is to abide by the orders and leave the prohibitions.
2- Taste function: The Sufi experience is characterized by the fact that it is based
on taste, practicality and actual practice while walking in the runways of the salikins, by
politeness of the soul with physical mujahada and spiritual sports.

III. Reconciling Sufi morals with beliefs, worships and religious transactions or, in other words, reconciling Sufism,
Reconciling Sufi morals with beliefs, worships and religious transactions or, in
other words, reconciling Sufism, doctrine and jurisprudence, or less between charity,
faith and Islam, the Sufi approach does not differentiate between belief and shari'a and
moral and spiritual behavior, but rather considers that religion is complete. These areas
are integrated together, and are based mainly on the reconciliation of sharia, truth and
manner.
As for conciliation in the field of faith, the Sufi approach elevates the belief in
good names from merely proving to God to embodying these divine attributes in our
behaviors and making them spoken facts. With regard to conciliation in the field of jurisprudence, such as prayer, Sufism emphasizes the importance of the situation during
this prayer, through the association of the heart and the neighbours, i.e. the apparent
and the inner. To this sense, the Prophetic Hadith refers to him, "who has not ended his
prayer sought by the truth about the truth and the denial of truth, and who is praying
for him."
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IV. The role of sufism in the spirit of religious discourse and the overcoming
of exclusionary discourses:
Sufism can play an important role in the spirit of religious discourse and make it
a speech that penetrates hearts before listening, through the principles and values on
which it is based, and on which we can limit it to four basic principles: the principle of
love. Peace, the principle of humanity, the principle of divine power, and the principle of
transfiguration.
1. The principle of love and peace: The Sufi experience makes its practitioner a
loving human being, not only for God, but for his love to encompass the whole universe.
2- The principle of humanity: Imam Ali Karamallah said his face: "People are two
types: either a brother to you in religion or a counterpart to you in creation.", i.e. in humanity. If brotherhood in religion does not expand to accommodate the other, human
brotherhood can accommodate everyone.
3- The principle of divine power: to create in his name the "broad", and to refer
the religious discourse to his first saying, which was brought by the Prophet of Mercy
(PBUH) and which made all people more aware of their differences.
4- The principle of transfiguration: The mystical vision of the universe and man is
based on the theory of transfiguration, and the abbreviation of this principle is reflected
in the saying of Ibn al-Arabi: "There will be nothing to be done from religion until all
creations are destroyed and do not despise a creature as long as God has made it."

Conclusion
The mission of sufi discourse is confirmed by the failure of many contemporary
Islamic discourses to propose a universal human model, and to transform Islam into an
open format capable of creating real conditions for tolerance and coexistence.

